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অল্লা তা'অরা ফলরন: 

 حسن من اهلل حكما لقوم يوقنونأفحكم الجاهلية يبغون ومن أ
 

তাযা কি জাককরয়্যালতয ান-ফযফস্থা িাভনা িলয? দৃঢ় কফশ্বাী ম্প্রদালয়্য 

জনয অআন প্রলেতা কললফ অল্লায চাআলত উত্তভ কি অলে? (ূযা ভালয়্দা: 

৫০) 

উক্ত অয়্ালতয ফযাখ্যায়্ অল্লাভা আফলন িাীয (যঃ) ফলরন: 

 

كى اهلل احملكى املشتًم ػهى كم خري انُاًْ ػٍ ٌُكس تؼاىل ػهى يٍ خسج ػٍ ح
كم شس وػدل إىل يا سىاِ يٍ اَزاء واالْىاء واالصطالحاخ انيت وضؼها انسجال 
تال يستُد يٍ شسٌؼح اهلل كًا كاٌ أْم اجلاْهٍح حيكًىٌ تّ يٍ انضالالخ 

هكٍح واجلهاالخ مما ٌضؼىهنا تآزائهى وأْىائهى وكًا حيكى تّ انتتاز يٍ انسٍاساخ امل
املؤخىذج ػٍ يهكهى جُكز خاٌ انري وضغ هلى انٍاسق وْى ػثازج ػٍ كتاب 
جمًىع يٍ أحكاو قد اقتثسها ػٍ شسائغ شىت يٍ انٍهىدٌح وانُصساٍَح واملهح 
االساليٍح وغريْا. وفٍها كثري يٍ االحكاو أخرْا يٍ جمسد َظسِ وْىاِ فصازخ يف 

صهى اهلل ػهٍّ  –هلل وسُح زسىل اهلل تٍُّ شسػا يتثؼا ٌقديىهنا ػهى احلكى تكتاب ا
فًٍ فؼم ذنك فهى كافس جية قتانّ حىت ٌسجغ إىل حكى اهلل وزسىنّ فال  –وسهى 

 [حيكى سىاِ يف قهٍم وال كثري ]تفسري اتٍ كثري
“(এআ অয়্ালত) অল্লা তায়্ারা এভন ফযকক্তয কনন্দা িলযলেন মাযা অল্লায 

কফধানলি কেলে কদয়্, থচ তা (অল্লায কফধান) ির িরযােলি ভকিত িলয 

এফং ির ক্ষকতিাযি কফলয়্ কথলি কনললধ িলয। 

িুযঅন-ুন্না ফাদ কদলয়্ ক কপলয মায়্ ভানফযকচত ভতাভত, খ্ালয়্াত, 

যীকতনীকত ও প্রথায কদলি মা অল্লায যীয়্ালতয ালথ ম্পিকীন। 
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এ িাজকিআ িলযকের জালরী মলুেয ভানুললযা। তাযা তালদয ভকিস্ক প্রূত 

কচন্তাধাযা ও খ্ালয়্াত কদলয়্ ততযী কফধান দ্বাযা পায়্ারা প্রদান িযলতা। 

অয তাতাযীযা যাজতাকিি যাজনীকতয ুফালদ তালদয ফাদা কচকি খ্ান কথলি 

অআন গ্রে িলয এবালফআ কফচায পায়্ারা িযলে। এআ কচকি খ্ানআ তালদয 

জনয ‘আয়্াকি’ (তালদয ংকফধান) প্রেয়্ন িলযকের মা দ্বীন আরাভী, খ্রীষ্টান 

ধভক, আয়্াহুদী ধভক  কফকবন্ন যীয়্ালতয অআলনয ভিলয়্ েকিত। 

তালত এভন লনি কফধানও কের মা ক শুধুভাত্র কনলজয দৃকষ্টবকি ও কচন্তাধাযা 

কথলিআ গ্রে িলযলে। অয কিাআ তায ম্প্রদালয়্য কনিি কযেত লয়্লে 

নুযেীয়্ এি অআন-কফধান রূল। 

 

আয়্াকিলি তাযা অল্লায কিতাফ ও যাূলরয (াঃ) ুন্নায উয স্থান 

কদলয়্কের। কম ফযকক্ত এভন িাজ িলয ক িালপয। তায কফরুলে কিতার িযা 

ওয়্াকজফ মতক্ষে মকন্ত না ক অল্লায কিতাফ ও যাূলরয (াঃ) ুন্নালতয 

কদলি কপলয অল, এফং কিান ফস্থালতআ অল্লায কফধান োো নয কিান 

কফধান দ্বাযা িভ কিংফা কফী কিেুভাত্রও পায়্ারা িলয না।” 

(তাপীয আফলন িাীয) 

 

উরকি: – এলদলয এিদর যাজনীকতকফদও কি িুযঅন-ুন্না ফাদ কদলয়্ 

ভানফযকচত ভতাভত, খ্ালয়্াত, যীকতনীকত ও প্রথায কদলি কপলয মালে না, মা 

অল্লায যীয়্ালতয ালথ ম্পিকীন? 

– এলদলও কি “তথািকথত েেতলিয” কদাাআ কদলয়্ তাতাযীলদয ভলতা ফাদা 

কচকি খ্ান এয উত্তযূযীলদয (কিকি ও অলভকযিান অআন) কথলি অআন 

গ্রে িলয কফচায-পায়্ারা িযা লে না? 

 

– এলদলও কি এিকি “তথািকথত ংকফধান” যচনা িযা য়্ কন তথািকথত 

ফুকেজীকফলদয দকৃষ্টবকি ও কচন্তাধাযা কথলি? অয কিাআ কি লনলিয িালে 

নুযেীয়্ এিভাত্র অআন-কফধান রূল কযেত য়্ কন? 
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তীলতয “আয়্াকি” এয নযায়্ ফতকভালনয এআ “তথািকথত ংকফধানলি” কি 

তাযা অল্লায কিতাফ ও যাূলরয (াঃ) ুন্নায উয স্থান কদলে না? ুতযাং 

কম ফযকক্ত এভন িাজ িলয ক িালপয। 

তায কফরুলে কিতার িযা ওয়্াকজফ মতক্ষে মকন্ত না ক অল্লায কিতাফ ও 

যাূলরয (াঃ) ুন্নালতয কদলি কপলয অল, এফং কিান ফস্থালতআ অল্লায 

কফধান োো নয কিান কফধান দ্বাযা িভ কিংফা কফী কিেুভাত্রও পায়্ারা িলয 

না!! 


